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 תחילתה של שותפות  

Bill Grite –DG 5110 Krishann Cittur- DG 7230 Swaminathan Suresh 
–DG 3190  



 מנהיגות האזור

 2018/19נגיד  –אלון בנדט 

 

 2019/20נגיד  –מתי הראל 

 

 2020/21נגיד  –ר נחום פרנקל "ד



 החזון שלנו   

להפוך את רוטרי ישראל לגורם משפיע 

  Zoneמשמעותי בארץ ברמת ה 

 בינלאומי  וברוטרי



  2018/19יעדי האזור לשנת 

 הרחבת האזור וחיזוק מועדונים  

 

 מנהיגות וחזון  

 

 מיתוג רוטרי  
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 2018/19יעדי האזור לשנת 

 הרחבת האזור וחיזוק המועדונים באזור

 חברים   1500הגדלת מספר חברים באזור ל 1.

יסוד  , תל מונד , באר שבע, שדרות)הקמת ארבעה מועדונים חדשים 2.

 (.המעלה

 .איתור והכשרת מנהיגות צעירה ושילובה בפעילות באזור3.

 . בארץ כמנוף לחיזוק הקשרים המקצועיים בארגון Rotary Coolפיתוח 4.

 



 2018/19יעדי הנגיד לשנת 

 הרחבת האזור וחיזוק המועדונים באזור

 .  מועדוני רוטראקט חדשים 3הקמת 1.

 .  מועדוני אינטראקט חדשים 2הקמת 2.

 (  לחבר$  30)$ 40,000תרומה לקרן הרוטרי בהיקף של 3.

 



 2018-19יעדי האזור לשנת 

 חזון ומעשה  

 .בדרום" יער רוטרי "הקמת  1.

 Endמסע אופנים לגיוס כספים למיגור מחלת הפוליו  –" רוכבים רוטרי"2.

Polio   . 

  Regional 20 (21)בישראל וב  "רוטרי דיבייט באנגלית"תחרות 3.

,  חיזוק הרחבת הפעילות הבינלאומית של האזור דרך מענקים עולמיים4.

 (.ICC, מועדונים תאומים, חילופי משלחות, חילופי נוער



 2018-19יעדי הנגיד לשנת 

 יחסי ציבור ופרסום  

 .  הטמעת מותג הרוטרי במועדונים ובציבור הרחב1.

  2490שנה לרוטרי באזור  90חגיגות 2.

 .  הרחבת מעגל החברים בפייסבוק של רוטרי ישראל גם לציבור הרחב3.

חשיפה תקשורתית בערוצי הטלוויזיה והרדיו העיתונות והרשתות  4.

 .  החברתיות

 בהמבורגהעולמית  בויעידה( אלצהיימר)חשיפת מיזם תאי הלחץ 5.

 2019 בהמבורגרוטריונים  לוועידה העולמית  650.

 

 



 הערכות פנים אירגונית 

 המשכיות ועבודת צוות 

 מתי נחום, אלון :שיתוף פעולה פעיל של מנהיגות האזור •

 חיזוק וגיבוש צוות האזור•

 .  צוותי נגיד לתפקידים של עד של שלוש שנים•

 



 הערכות אירגונית  

   לקידום מצוינות תכנון אסטרטגי

 ( .שנים 3)עידוד והכשרת המועדונים לקידום פעילויות ארוכת טווח •

 (  ארגזי כלים.)ניהול ומודלים רב שנתיים באזור ובמועדונים פיתוחכלי•

 .  עריכה והתאמת ספר החלטות האזור לתקופה•

 .  Rotary Central Club -מהמועדונים ב 90%רישום של •

 



אני מחפש רוטריונים 

 ולא חברי רוטרי  



   2018יוני  15חילופי נגידים 



  2019ביוני  1-5 להמבורגבואו איתנו 


